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  Zápisnica č. 4/2014

zo zasadnutia Komisie finančnej a podnikateľských činností ďalej len KFPČaI MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 23. 04. 2014
    Prítomní: Ing. Gűnter Furin, Ing. Ján Junas, Ing. Michal Kocián, Robert
            Műller, Ing. Peter Valko



Program:
1 Otvorenie
2. N á v r h na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
na rok 2014
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia c. /2014, ktorým sa mení a doplna Všeobecne záväzné nariadenie c. 2/2011 zo dna 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
5.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu
    Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava 
6. Rôzne – 
    Návrh Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy


K bodu 1
 Zasadnutie KFPČaI  otvoril a ďalej viedol predseda Ing. Furin, pričom konštatoval, že komisia  je uznášania schopná .

K bodu 2
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „N á v r h na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014.“
2/ odporúča MZ návrh schváliť
Hlasovanie:   Prítomní:  5
      	              		 	        	           Za:           5


K bodu 3
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.“
2/ odporúča MZ návrh schváliť
         					Hlasovanie:   Prítomní:  5
                                 Za:           5    
 

K bodu 4
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia c. /2014, ktorým sa mení a doplna Všeobecne záväzné nariadenie c. 2/2011 zo dna 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť
           Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	              		 	                      Za:            5

K bodu 5
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť 
Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	              		 	                       Za:            5


V rôznom: K bodu 6
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál:“ Návrh Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť 
Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	              		 	         	           Za:            5


				





    

Gunter Furin, v.r.
predseda KFPČaI 

Sihelníková Emilie, tajomníčka komisie
Tel.č.  02/48 284 244
E-mail: sihelnikova@ruzinov.sk 

